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نظام المطبوعات والنشر
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:  نبذة عن النظام ❑

.بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من ذلك

. بيان األحكام املتعلقة باملطبوعات الداخلية، والصحافة املحلية

.وم ذلك بيان األنشطة الخاضعة للنظام ، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولتها من وزارة اإلعالم، وبيان شروط وإجراءات ورس
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:  الجهات الخاضعة للنظام ❑

.املطبوعات-1
خدمات اإلعداد ملا قبل -2

.الطباعة
.املكتبات-4.املطابع-3

.التصوير الفوتوغرافي-6.الرسم والخط-5
استيراد األفالم وأشرطة -7

.الفيديو أو بيعها أو تأجيرها
التسجيالت الصوتية -8

.واألسطوانات
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اإلنتاج الفني اإلذاعي أو -9

التلفزيوني أو السينمائي أو

.املسرحي

نية االستوديوهات التلفزيو -10

.واإلذاعية
مكاتب وسائل اإلعالم -11

.األجنبية ومراسلوها
.الدعاية واإلعالن-12

.الخدمات الصحفية-16.التوزيع-15.النشر-14.العالقات العامة-13

أو إنتاج برامج الحاسب اآللي-17

.بيعها أو تأجيرها

الدراسات واالستشارات -18

.اإلعالمية
.النسخ واالستنساخ-19

أي نشاط تقترح الوزارة -20

إضافته ويقره رئيس مجلس 

.الوزراء
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:  المطبوعات في المملكة❑

الصحف الورقية واإللكترونية

اإلنتاج املرئي واملسموع

املجالت الدورية والكتب
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لجان النظر في مخالفات 

المطبوعات والنشر
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:  المستند النظامي لتشكيل اللجنة ❑

ع أقواله، تصدر قرارات اللجنة االبتدائية باإلجماع أو باألغلبية بعد دعوة املخالف أو من يمثله، وسما( 3

.ويجوز لها دعوة من ترى االستماع إلى أقواله

حال إليها من ال تنظر اللجنة إال في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما ي( 2

.الوزير

وية مستشار برئاسة من تتوافر فيه خبرة في األعمال القضائية، وعض-أو أكثر -تشكل لجنة ابتدائية ( 1" 

.واردة فيهنظامي وأحد املختصين في اإلعالم، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات ال

:لتصبح كما يليهـ،1433/ 4/ 11وتاريخ ( 20/م)بموجب املرسوم امللكي رقم ( 37م )تم تعديل 
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:  اختصاصات اللجان ❑

.الالئحة التنفيذية لنظام النشر اإللكترونيمخالفة 

(17)حسب املادة  نظام اإلعالم املرئي واملسموع عقوبات 

.الئحة نظام املؤسسات الصحفيةمن ( 26)مخالفات الصحفيين حسب املادة 

.ئحتهوال نظام املطبوعات والنشرمخالفات وعقوبات 

https://www.media.gov.sa/ar/document-library/49
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eahwmXWdUUQuJPSI35cH1Q%3D%3D
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1
https://www.media.gov.sa/sites/default/files/2020-06/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_0.pdf
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:االستئناف➢

مي وأحد تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة األعمال القضائية وعضوية مستشار نظا( 1"

ات املقدمة من املختصين في اإلعالم ال تقل الخبرة العملية ألي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلم

من هذا النظام، وتصدر قراراتها باإلجماع أو ( 37)ذوي الشأن على قرارات اللجنة االبتدائية املشار إليها في املادة 

.باألغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى 

:لتصبح بالنص اآلتيهـ،1433/ 4/ 11وتاريخ ( 20/م)من النظام بموجب املرسوم امللكي رقم ( 40)تم تعديل املادة 
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هما، وتحدد في األمر وتسمية رئيسيهما وأعضائأمر ملكي بتأليف اللجنتين االبتدائية واالستئنافيةيصدر ( 3

"وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثالث سنوات قابلة للتجديد. مكافآتهم

هما وفق ما هو واالستئنافية وبيان اختصاصاتالقواعد املنظمة لعمل اللجنتين االبتدائيةيصدر الوزير ( 2

.وارد في هذا النظام
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:العقوبات ➢

:لتصبح بالنص اآلتي هـ،1433/ 4/ 11وتاريخ ( 20/م)بموجب املرسوم امللكي رقم ( 38)تم تعديل املادة 

دة أو مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواح" 

:أكثر من العقوبات التالية 
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(  500)غرامة ال تزيد على ( 1

خمسمائة ألف ريال، وتضاعف 

.الغرامة إذا تكررت املخالفة

ي إيقاف املخالف عن الكتابة ف( 2

جميع الصحف واملطبوعات، أو عن

املشاركة اإلعالمية من خالل 

.ا القنوات الفضائية، أو عنهما مع  

إغالق أو حجب محل املخالفة ( 3

ا، فإن كان محل ا أو نهائي  مؤقت 

يذ قرار املخالفة صحيفة فيكون تنف

اإلغالق بموافقة رئيس مجلس 

الوزراء، وإن كان محلها صحيفة 

ا ونحو ذلك  إلكترونية أو موقع 

فيكون تنفيذ قرار اإلغالق أو 

.الحجب من صالحية الوزير
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إذا كانت-نشر اعتذار من املخالف في املطبوعة ( 4

مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه 

-من النظام ( التاسعة)من املادة ( 3)املذكورين في الفقرة 

اصة وفي وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخ

.املكان نفسه الذي نشرت فيه املخالفة

ي، أو وإذا كانت املخالفة تمثل إساءة إلى الدين اإلسالم

املساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص

إلى -بب بقرار مس-بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها 

ت الوزير لرفعها إلى امللك للنظر في اتخاذ اإلجراءا

النظامية إلقامة الدعوى أمام املحكمة املختصة، أو 

ا للمصلحة العامة .اتخاذ ما يراه محقق 
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تنفيذ قرارات اللجنة ➢

. القرارات نهائية واجبة التنفيذ فور صدروها من االستئناف
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توصيف قرارات اللجنة➢

.لجنة شبه قضائية مستثناة من رقابة القضاء اإلداري 
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موقف اللجنة من حال حدوث جريمة ضمن المضبوطات➢

:ملحوظة ضغط الجلسات

.موضوعا، ويصدر قراران تقريبا في الجلسة23الجلسات أسبوعية، ملدة ساعة واحدة، وينظر في قضايا قد تتجاوز 

:من املبادئ

.الناقل كالقائل

: اللجنة مختصة باملخالفات دون جرائم 

.صةالقذف، تصوير ثكنة عسكرية، ترفع اللجنة للوزير ثم للملك ليوجه بنظرها من قبل الجهة املخت
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:حق التعويض ➢

:نظام املطبوعات والنشرمن ( 35)ورد في املادة 

.«وملن أصابه ضرر حق املطالبة بالتعويض... »

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1
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رفع الدعوى❑

:عبر الرابط

https://eltizam.gcam.gov.sa/

https://eltizam.gcam.gov.sa/
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:أنواع المدعين ❑

(شركة–مؤسسة )منشأة فرد

ث صدر تعميم بلزوم تعيين متحد)جهة حكومية 

اة رسمي لكل جهة وأحقية الجهات الحكومية مقاض

(الجهات اإلعالمية عند الخطأ 
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األنظمة واللوائح ذات العالقة
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نظام املطبوعات والنشر
م الالئحة التنفيذية لنظا

املطبوعات والنشر

اط الالئحة التنفيذية لنش

النشر اإللكتروني

موعنظام اإلعالم املرئي واملس
م الالئحة التنفيذية لنظا

اإلعالم املرئي واملسموع
ةنظام املؤسسات الصحفي

م الالئحة التنفيذية لنظا

املؤسسات الصحفية 

https://media.gov.sa/sites/default/files/2020-06/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://media.gov.sa/sites/default/files/2020-06/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_0.pdf
https://media.gov.sa/ar/document-library/49
https://www.gcam.gov.sa/attachments/22
https://www.gcam.gov.sa/uploads/executive-regulations.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=oTjsfN%2B8SF4GGtV%2FdTsA9Q%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eahwmXWdUUQuJPSI35cH1Q%3D%3D


طريق الملك عبدهللا الفرعي، الرحمانية، الرياض: العنوان

12343.

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues
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https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

